
SERBIA
/  EN REISE FOR SANSENE

7.–14. SEPTEMBER 2016

Serbia er uberørt og vakkert, og her elsker de god mat og har 
stor livsglede. Fra det østerrikske keiserrikets ytterste forpost, 
Petrovaradin ved Novi Sad i nord, til de sydlige fjellene i Stara 
Planina, hvor skjønnheten er overveldende. Opplev den pulse-
rende storbyen Beograd og landsbyer med ekte gjestfrihet. Vi 
har satt sammen et kulinarisk program hvor vi smaker alle 
Serbias gastronomiske fortreffeligheter fra kvedebrennevinet 
til lekkert grillet kjøtt, friske, velsmakende grønnsaker og 
hjemmelaget ost. Turen byr på store opplevelser samt musikk 
og livsglede – rett og slett en fest for sansene.



 BEOGRAD

NOVI SAD

NIŠ

DAG 1
AVREISE FRA NORGE TIL BEOGRAD
Avreise fra Oslo Lufthavn med Norwegian om 
ettermiddagen med direktefly til Beograd. 
Ankomst om kvelden. Derfra er det cirka en 
times kjøring i buss til Novi Sad. Vel framme i 
Novi Sad blir det en lett middag på vårt sen-
tralt beliggende hotell før vi tar kvelden. (M)

DAG 2
NOVI SAD
Høyt over Donau ligger Petrovaradin-fortet, 
kjent som Donaus Gibraltar. Under festningen 
på den andre siden av Donau ligger Novi Sad, 
som er hovedstaden i Vojvodina. Her lever 
ungarer, slovaker, rumenere og naturligvis 
serbere side om side.

I Novi Sad underviste Einstein på univer-
sitetet og han bodde i byen med sin serbiske 
kone. Byen føles mer sentraleuropeisk. Her 
gikk grensen i mange år mellom habsburgerne 
og osmanerne. Hyggelige gågater og et glimt 
av østerriksk jugendstil.  Etter en byrundtur, 
er det tid til å vandre rundt og gjøre egne 
oppdagelser. Lunsj er på egen hånd i dag, men 
spis ikke for mye. Vi tar en tidlig middag med 
glad musikk, et rikelig matbord, og tilhørende 
lokal drikke. (F, M) 

DAG 3
KRUSJEDOLKLOSTERET, FRUSKA GORA 
OG BEOGRAD
Vi forlater Novi Sad og kjører i snaue to timer 
med buss med to spennende stopp underveis. 
Den lille byen Sremski Karlovci er sentrum for 
Fruska Goras mer verdslige gleder, nemlig 

vinproduksjon. Denne vinen smaker vi på 
sammen med en lett lunsj av lokale godsaker 
som kjøtt, ost og brød.  Det finnes også kake 
og lokal honning for den som liker det søte. 
Sremski Karlovci er blant Serbias herligste 
byer. Her utdannes mange av prestene til 
den serbisk-ortodokse kirke. Serbernes mest 
berømte kloster, Krusjedol, ligger vakkert til 
i høylandet Fruska Gora. Klosteret er spesi-
elt berømt for sine fresker. Middag på lokal 
restaurant i Beograd. (F, L, M)

DAG 4
BEOGRAD
Vi reiser på bytur hvor vi ser Titos mauso-
leum og Kalemegdanfestningen. Vi besøker 
også den imponerende St. Sava-katedralen 
som serberne har bygget på siden 1895. De 
mange krigene bremset byggingen. Tyskerne 
brukte den uferdige kirken som parkerings-
plass, og først i 1985 bygget man videre på 
den.  Den ytre delen er nå ferdig og den er 
i dag verdens 11. største kirke.  Det tok 40 
dager å løfte den 4 000 tonn tunge kuppelen 
på plass. Den innvendige utsmykkingen for-
ventes å være ferdig i 2027.  Kirken er blitt et 
symbol på Serbias gjenreising etter en lang og 
plagsom historie.  Den ortodokse kirke betyr 
mye for serberne og utgjør en stor del av 
deres identitet. 

Vi spiser en god lunsj på den historiske 
restauranten «?». Mer om det underlige 
navnet får du av reiselederen. Så er det tid 
på egen hånd i byens sentrale gågate. Etter 
å ha hvilt føttene på hotellet reiser vi ut på 
middagscruise med egen båt og god mat fra 

en restaurant langs elvebredden. 
Vi seiler på Donau og Sava i cirka to timer, 

mens mørket senker seg og dag går over til 
natt. Har du lyst, så er Beograd en av Europas 
mest livlige byer på en lørdag kveld. Her er 
det mange muligheter for en enhver smak, og 
en taxi tilbake til hotellet er ikke dyrt. (F, L, M)  

DAG 5
OPLENAC OG MER AV BEOGRAD
Cirka 45 minutter fra Beograd ligger den lille 
byen, Oplenac. Byen er kjent for sin flotte, 
hvite marmorkirke, hvor de fleste medlem-
mene av det siste serbiske kongedynasti 
Karadjordjevic, er begravet. Når man trer inn 
i kirken og møtes av hundrevis av mosaikker, 
så overraskes man over hvorfor denne kirken 
ikke er mer berømt. Du har neppe sett noe 
lignende før. Vi spiser lunsj i Oplenac. På 
ettermiddagen er det tid til å oppdage Beo-
grad på egen hånd før vi spiser middag på en 
lokal restaurant i Beograd. (F, L, M)



DAG 6
NIŠ
Gjennom det sentrale Serbia til Niš, hvor en 
god lunsj venter oss. Vi utforsker den hyg-
gelige byen Niš, og besøker blant annet det 
berømte Kranietårnet. Den 31. mai 1809 led 
de serbiske rebellene sitt største nederlag 
mot tyrkerne. Da den serbiske øverstbefa-
lende, Stevan Sinđelić, kunne se at tapet var 
uunngåelig, fyrte han av sine kanoner mot 
eget kruttforråd, for på den måten å ta med 
seg så mange fiender som mulig i fallet. Tyr-
kernes general, Hursid Pasha, beordret som 
hevn at 952 serbiske fanger ble halshugget. 
Hodene til de døde serbiske soldatene ble 
stablet i et tårn med Stevan Sinđelićs hode 
på toppen. Dette skulle tjene til skrekk og 
advarsel for serberne. (F, L, M)

DAG 7
NATUR I STARA PLANINA OG LANDS-
BYLUNSJ MED UNDERHOLDNING 
Dagen i dag står i naturens og gastronomiens 
tegn, når vi kjører opp mot fjellkjeden Stara 
Planina.

Vi gjør et stopp i den lille fjellandsbyen 
Kalna hvor det finnes 250 innbyggere, tre 
kaféer, én butikk og et posthus. Byens drif-
tigste mann uttalte da vi var på besøk: «Gud 
har forlatt oss». På tross av det møter vi kun 
vennlighet fra byens borgere. 

Vi stopper ved flere utsiktspunkter før 
vi ankommer en privat hage (eventuelt 
innendørs hvis dårlig vær) og spiser et fest-
måltid. Vår vert trakterer oss med alle de lek-
kerbiskener man finner på Balkan. Grillet kjøtt 
og grønnsaker, oster i alle varianter, pølser, 

serbernes berømte Aivar og Pindzur laget på 
paprika, aubergine og vidunderlig brød. Dette 
nytes med lokal vin, slivovits (plommebren-
nevin) og dunja (kvedebrennevin) ad libitum. 
Musikere underholder og sørger for god 
stemning. Serberne mangler ikke livsglede. I 
godt humør kjører vi tilbake til Niš. I dag er 
middagen på egen hånd…. om du orker mer 
etter dagens servering. (F, L)
 
DAG 8
NIŠ OG HJEMREISE 
Frokost og tid på egen hånd til lunsj og shop-
ping. Deretter blir det transport til flyplassen i  
Beograd. Norwegian har avgang om kvelden. 
(F) 



PRIS
Pr. person i dobbeltrom kr 9 850
Tillegg for enkeltrom kr 2 475

PRISEN INKLUDERER
• Fly Oslo–Beograd t/r med 

Norwegian 
• Flyskatter og avgifter pr.  

1. oktober 2015
• Busstransport flyplass–hotell t/r
• To netter Hotel Centar i Novi Sad 

4* med frokost
• To netter på Hotel Myplace 4* i 

Niš med frokost
• Tre netter Hotel Falkensteiner 

Beograd 4*+ med frokost
• Fem lunsjer inkludert drikke 
• Seks middager inkludert drikke 
• Utflukt i Balkanfjellene
• Landsbylunsj med musikalsk 

underholdning 
• Byrundtur i Niš
• Besøk til kranietårnet ved Niš
• Byrundtur i Beograd
• Besøk ved Kalemagdan-festningen
• Middagscruise på Donau
• Besøk i kongekirken i Oplenac
• Besøk i Krusjedolklosteret og 

Fruska Gora
• Besøk i Novi Sad
• Norsktalende reiseleder under 

hele oppholdet

PRISEN INKLUDERER IKKE
• Måltider/drikke utover det som er 

beskrevet
• Tips til lokale guider og sjåfører
• Avbestilling- og reiseforsikring

Avbestillingsregler og øvrige reise- 
betingelser finner du på www.escape.no

Reisen bestiller du på www.escape.no

/  PRISER OG BETINGELSER

Besøksadresse: Grenseveien 92, Oslo    
Postadresse:  Postboks 6288 Etterstad
 0603 Oslo    

Telefon: 24 14 94 00    
E-post:  post@escape.no
Web: www.escape.no

Avdelingskontor Stavanger
Telefon:  51 52 71 40   
E-post:  stavanger@escape.no

HOTEL CENTAR NOVI SAD 4*
Moderne hotell i sentrum av Novi Sad 
like ved gågaten og ikke langt fra Donau. 
Hotellet har rom av god størrelse. WiFi, 
minibar og satellitt -TV. Bad med dusj eller 
badekar samt hårføner. Rikholdig frokost 
buffet. 
http://www.hotel-centar.rs/en

HOTEL MYPLACE 4*
Lekkert hotell i sentrum av Niš. Hotellet 
har bar og restaurant. Flott innredede 
rom med satellitt-TV, minisafe og Wi-Fi.  
Moderne baderom med alle fasiliteter.
http://www.hotelmyplace.com/en/

FALKENSTEINER BEOGRAD 4*+
Et helt nytt 4-stjerners hotell, som ligger 
i den nye delen av Beograd, ikke langt fra 
shoppingmuligheter og Donaubreddens 
pulserende liv. Det er cirka to kilome-
ter til det historiske sentrum. Stor, flott 
frokost buffet. Rommene er på 24 m2 
med gode senger, bekvemme madrasser, 
deilige hodeputer og dyner. Aircondition, 
WiFi, TV, telefon, safe, kaffe/tekoker og 
minibar. Enkeltrommene er også roms-
lige.  Flotte, moderne bad med badekar 
eller dusj, hårføner.
http://www.falkensteiner.com/en/hotel/
belgrad


